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Tisztelt Jegyző Asszony!

Az afrikai sertéspestis {továbbiakban: A§P) Magyarországon történő megjelenése okán a házi sertés
állományok védelme érdekében, illetékességi területünkön is szükségessé vált a íelkészülós a
fokozott járványügyi helyzetre.
Ezt]tton kérem

szíves közreműködését abban, hogy

érdekébenhíüa fel
betartására:

a

sertéstartólt figyelmét

a

lakosság gazdasági kárának enyhítése

* a helyben szokásos módon- az alábbi szabályok

A sertéstartás tényéta TlR/ENAR rendszerbe be kelljelenteni, amit a Járási Hivatal Élelmiszerlánc_
biztonsági es Állategészségügyí Osztálynál kell kezdeményezni {2600 Vác, Káptalan utca 1_3.
Ügyfélfogadási idó: hétfő-szerda-pántek 9:00-12:00óra között, telefonszám: 06 20556 6411; 06
-

27 5D2 676],
-

A háztartási ételhulladék(moslék) feletetése tilos!ll

- ASP vagy Klasszikus sertéspestis gyanriját a klinikai tünetek észlelésétölszámított 24 órán belül
jelezni kell a szolgáltaló állatorvosnak, vagy a járási föállatorvosnak,
-

A sertósállományt védeni kell a vaddisznókkaí való érintkezéstől.

- Elhullás vagy leöletés esetén, az állami kártalanításra csak azoka tartók lesznek jogosultak,
akik a fenti kötelezettségeiknek az első elhullást megelőzően eleget tettek.

Kérem, hogy a szüksége§ intézkedések megtétele érdekében kapcsolattartó szeméIyt jelöljön ki
hivatalában, aki levelünk kézhezvétetétkóvetóen 2 napon belül felveszi a kapcsolatot dr.. Miklós
Gábor hatósági állatorvossal a további teendők megbeszélése végett, (telefonszám: 06 20 2422 778)
Vagy a kapcsolattartó nevét és elérhetőségéta peslelelmiszer@pest,qov.hu. e-mailcímre megküldeni
szíveskedjen.
Kérem továbbá, hogy szükség esetén legyenek segítségünkre a sertéstartók összeírásábant
Hivatalvezetö
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon; (27) 200-505, Fax: (27) 512-240
E-maií:vacJarasihivatal@pesl. gov.hu
Web: hllp://www. kormanyhivatál,hu/htlpest

Amennyiben további kérdésmerülne fel a témával kapcsotatban, a Járási Hivatal Életmiszerláncbiztonsági és Áílategészségügyi Osztálya szlvesen ált rendelkezésére,

A további jó együttműködés reményében!

Váe ,2018.07.05.
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